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Inventariseren
Valkuilen bij inventariseren kunnen voor grote
verassingen zorgen. Vooral daar waar het aantonen
van rugstreeppadden i.v.m. de Flora- & faunawet
van groot belang is moet een waarneming zo hard
mogelijk zijn. Geluid is in de praktijk niet altijd
betrouwbaar gebleken. Zo hoorde ik eens met
zekerheid het geluid van een roepende
rugstreeppad in een gebied waardoor de rechter de
bouwwerkzaamheden waren gestopt omdat een
actiegroep zeker wist dat er rugstreeppadden
zouden voorkomen. Hoewel ik daar om de hoek
woon had ik nog nooit een rugstreeppad horen
roepen in een periode van 25 jaar. De actiegroep
loog maar de omgekeerde bewijslast dat het beest
er niet zat was moeilijk te leveren mede omdat er
jaren geleden een betrouwbare waarneming
gedaan was. Deze situatie is eigenlijk standaard
voor geheel west Nederland. Een niet te monitoren
en zich zelden door geluid manifesterende
minimale rugstreeppadden stand lijkt overal wel
aanwezig. Bij een optimaal biotoop aanbod leeft
deze populatie binnen enkele jaren sterk op.
Welnu, op een zwoele avond trok ik er een uur na
zonsondergang op uit. Ik hoorde een rugstreeppad
maar door de gevoeligheid van het plangebied
wilde ik het beestje zien. Hij zat te roepen vanuit
een ontwateringgreppel tussen twee gebouwen. Na
wat klauter werk sloop ik tot vlakbij de plek van
waaruit het geluid klonk. Echt rugstreeppadden
geroep. Toen ik er zowat bovenop stond bleek het
een af en toe aanlopende lucht ventilator te zijn
die een perfect rugstreeppadden geroep imiteerde.
Wees nauwgezet in je waarneming bij probleem
situaties waarbij het er zeer toe doet om de
aanwezigheid van de rugstreeppad vast te stellen.

Drie ontwikkelingsstadia
Dat er afhankelijk van het weer type in voorjaar,
hoogzomer en nazomer meerdere
voortplantingsperioden voorkomen is bekend,
maar het blijft raar en bijzonder dat er drie
verschillende keren eisnoeren worden afgezet
binnen één seizoen bij een steeds wisselende
voortplantingsplas te zien zijn. Dit zag ik enige
jaren geleden in het westelijke havengebied op het
terrein bij de ADM-haven. Onder door mij
neergelegde planken zaten adulte, subadulte en
juveniele rugstreeppadden en in de plassen die
weer waren ontstaan door regenval in augustus
zwommen net uitgekomen larven en grote larven
in een het stadium waarbij de eerste aanzet tot
achterpootjes zichtbaar is. Dit zelfde fenomeen
doet zich ook in 2006 voor. Nu op 8 september jl.
zwemmen er nog steeds niet geheel
gemetamorfoseerde larven van de rugstreeppad in
enkele regenplassen die ontstaan zijn in de zeer
natte augustus maand maar ook in een
afwateringsloot. Na de grote bulk kikkervisjes van
begin mei is het opvallend om te constateren dat
de voortplanting in hoog en nazomer veel kleiner
van aard is. Dat is in een ondiepe regenplas
makkelijk vast te stellen omdat je een schatting
van het aantal kan maken. Begin juli telde ik in
een plas zo’n 4000 larven Naar ik aanneem van
slechts twee vrouwtjes en in augustus, nadat alle
larven waren gestorven vanwege opdrogen van de
plas, zo’n 5000 larven dus van ± 3 vrouwtjes. De
grote vraag was voor mij: “Zijn rugstreeppadden
in staat om drie keer per jaar eieren te produceren
of zijn het vrouwtjes die gescheiden in tijd en
plaats opportunistisch gebruik maken van
plotseling ideale omstandigheden en daardoor aan
een perfecte risico spreiding voor de soort doen?”
Dat laatste is ook bekend van een Duitse studie.

Dit jaar hebben we vaker berichten ontvangen van
late eiafzettingen van rugstreeppadden. Zo mailde
Leo Bot uit Terschelling het volgende: “Op
zaterdag 26 augustus jl. kwam ik op de
Noordvaarder tussen jonge duinen (km-hok 141-
596) een plas tegen met daarin naar schatting
5000 larven van de rugstreeppad. De larven
waren nog heel klein, wat geen wonder is, daar de
plek ongetwijfeld in juli geheel droog moet hebben
gestaan. Pas de eerste dagen van augustus is hier
een 40 mm regen gevallen. Op de terugweg vond
ik, eveneens tussen jonge duintjes (km-hok 142-
596) nog eens ca 500 larven. Ik weet dat de
rugstreeppad flexibel is, maar door de
omstandigheden wordt het nu wel een heel laat
voortplantingsseizoen! ”

Gerard Smit schreef op  de
ravonwm@yahoogroups.com dat de
rugstreeppadden in zijn buurt vanaf eind april
continu actief zijn geweest, met uitzondering van
de koudste weken: “In juni en juli zijn het niet
meer dan 1, 2 of 3 dieren die roepen. Ze beginnen
vaak al in de middag. In tegenstelling tot de
piekperiode eind april roepen de dieren met veel
tussenpozen. De dieren roepen niet alleen, er zijn
ook recent nog eisnoeren afgezet, althans in een
nieuw gegraven sloot ontdekte ik kleine larven die
ongeveer een week oud zijn.” Gerard is benieuwd
of er meer mensen zijn die dit jaar ervaren hebben
dat het voortplantingsseizoen over een langer
periode wordt uitgesmeerd, je kan Gerard mailen
op: gerard.smit@hccnet.nl.

Late eiafzettingen


